
      

 

Openbare notulen Collegevergadering 20-9-2022 
 

Aanwezig: 
 

Cox, Drs. G.J.M. (Burgemeester) 
Custers, Mr. J.E.M.  (Wethouder) 
Piatek, C.A.C.N. (Wethouder) 
Weling, Drs. J.L.J.M. (Wethouder) 
Jacobs, Drs. G.J.M.  (Wethouder) 
Gerritsen, M.J.G. (Wethouder) 
Gerits, Drs. M.A.G. (Gemeentesecretaris) 
Kool, Drs. J.M.F. (Loco-secretaris) 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

1 Openbare agenda 
collegevergadering 20-9-
2022 

  

2 Openbare besluitenlijst 
collegevergadering 13-9-
2022 

Vaststellen. Conform advies besloten 

3 Artikel 36 overzicht  Instemmen met het overzicht. Conform advies besloten 

4 Wijziging 
erfgoedverordening 

De raad voorstellen om de 
Erfgoedverordening 2022 vast te 
stellen. 

Conform advies besloten, met dien verstande dat het raadsvoorstel 
tekstueel nog aangepast wordt. 
 
 

5 Aanbesteding gemeentelijke 
informatie in weekblad vanaf 
2023 

Instemmen met: 
1. Het overgaan tot een aanbestedings-

traject voor de wekelijkse uitgave van 
de gemeentelijke informatie in een 
weekblad 

2. Een raamcontract voor de periode 
van 2 jaar (vanaf 01-01-2023), met 
de optie om 3 x 1 jaar te verlengen. 

 
 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

6 Besluit op bezwaar tegen 
een omgevingsvergunning 
voor het inkloppen van eind- 
en rijpalen op de percelen 
kadastraal bekend als 
gemeente Margraten, sectie 
X, nummers 532 en 30 
 
 

1. Het bezwaarschrift voor het inkloppen 
van eind- en rijpalen ontvankelijk te 
verklaren; 

2. Het bezwaarschrift voor het inkloppen 
van eind- en rijpalen ongegrond te 
verklaren. 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

7 Structuurwijziging Stichting 
Sport Welzijn Eijsden-
Margraten - Zwembad 
Eijsden (Marathon 6) 

Instemmen met: 
1. De door Stichting SWEM 

voorgestelde structuurwijziging. 
2. De overeenkomsten 'overdracht 

exploitatie', 'contractovername' en 
'geldlening' 

3. Aangaan van de overeenkomsten 
'overdracht exploitatie' en 
'contractovername', met inbegrip van 
de hiermee gepaard gaande – per 
saldo budgetneutrale – aanpassing 
van huur en vergoeding. 

 

1. Conform advies besloten, met dien verstande dat SWEM zich 
bewust is van de mogelijke effecten van de keuze om over te 
stappen in een BV-constructie rondom beperkingen die kunnen 
ontstaan rondom eventuele (toekomstige) rijksregelingen. 
2. Conform advies besloten, met dien verstande dat er  vanuit 
gegaan wordt dat een eventueel vraagstuk rondom staatsteun des 
ondernemer is en ook als zodanig wordt vastgelegd in de te maken 
afspraken; 
3. Conform advies besloten 
 
 
 

8 Eindafrekening project 
Trichterweg in Margraten, 
gedeelte buiten de 
bebouwde kom 

1. Kennis te nemen van de financiële 
eindafrekening van het project 
Trichterweg in Margraten (buiten 
bebouwde kom); 

2. Het resterende krediet terug te 
storten in het investeringsbudget MIP 
wegen / riool. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

9 Eindafrekening project 
Terhorst 

1. Kennis te nemen van de financiële 
eindafrekening van het project 
Terhorst. 

2. Het tekort ten laste brengen van het 
restantkrediet MIP wegen. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies besloten 

10 Toegankelijkheidstoetsen 
Ongehinderd 2022 

Uw college wordt geadviseerd in te 
stemmen met het uitvoeren van 
toegankelijkheidstoetsen van gebouwen 
in eigendom van Gemeente Eijsden-
Margraten, conform het VN verdrag 
Handicap. 
 
 

Conform advies besloten 

11 Concept-beleidsplan Wmo 1. Instemmen met de bijgevoegde 
inspraakversie Beleidsplan 
maatschappelijke ondersteuning 
2023-2026 Maastricht-Heuvelland 
(concept).  

2. De inspraakversie Beleidsplan 
maatschappelijke ondersteuning 
2023-2026 Maastricht-Heuvelland 
van 22 september t/m 3 november 
2022 ter brede inspraak voor te 
leggen. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 

12 Inspectie GGD gastouder Instemmen met het afwijken van het 
GGD advies om locatie niet in de 
schrijven in het Landelijk register 
Kinderopvang (LRK) door betreffende 
gastouder wel in te schrijven in LRK. 
 
 

Conform advies besloten 



Agendapunt Onderwerp Advies Besluit 

13 Cittaslowmaand Eijsden-
Margraten - programma 
oktober 2022 

1. Kennis te nemen van het programma 
Cittaslow Eijsden-Margraten oktober 
2022; 

2. In te stemmen met het faciliteren van 
het programma binnen de 
beschikbare middelen van het 
Uitvoeringsprogramma Plattelands- 
en Vrijetijdseconomie 2022. 

 

1. Voor kennisgeving aangenomen 
2. Conform advies besloten, inclusief 
a) instemming met het beschikbaar stellen van de financiële 
gevraagde middelen 
b) het verzoek om richting College een voorstel aan te reiken welke 
activiteiten als College gezamenlijk bezocht kunnen worden. 
 
 

14 Melding deelname 
Inspiratiereis Toerisme 
Vlaanderen op 13 en 14 
oktober 2022 o.g.v. artikel 
5.2.1 Gedragscode 
Integriteit Bestuurders 
Eijsden-Margraten. 
 

1. Instemmen met de voorgestelde 
deelname namens Eijsden-Margraten 
aan de tweedaagse Inspiratiereis 
Toerisme Vlaanderen 2022 en deze 
o.g.v. artikel 5.2.3 Gedragscode 
Integriteit Bestuurders Eijsden-
Margraten te melden aan de raad via 
het presidium op 20 september a.s.; 

2. O.g.v. artikel 5.3.1 Gedragscode 
Integriteit Bestuurders Eijsden-
Margraten na afloop van de reis 
inhoudelijk en financieel 
verantwoording afleggen; 

3. De deelnemerskosten aan € 1.300,-- 
te dekken uit het 
Uitvoeringsprogramma Plattelands- 
en Vrijetijdseconomie 2022 - 
6560031-4424200. 

 

1. Conform advies besloten 
2. Conform advies besloten 
3. Conform advies besloten 
 
Wethouder Jacobs heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming. 

 
 
 
 
 
 



Vastgesteld in de B&W vergadering 27-09-2022 
 
          Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten, 
          De loco-secretaris,   De loco-burgemeester, 
 
 
 
 
           
          Drs. J.M.F.Kool    Mr. J.E.M. Custers
 


